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 גבוה יהיה לא אחד ושאף ביבר שאול את
 שירד היה המזל זה. בערב בדרגה ממנו

 שהתכוננה חיפה של הסנובה וחצי הגשם׳
 זה להירטב. מוכנה היתר, לא כן, גם לבא
 הערב של ביותר הגדול התענוג את מנע

 לכל .להגיד חזרות כבר שעשה חפר מחיים
 הביתה!״ תלך ״אדוני, נפוחים: מיני

 וייצגו האולם את שמילאו האורחים 200
 של ארגז שתו ישראל, של הרוח חיי את

 אפרים שתרם אדום יין של וארגז קוניאק
 כמה ועוד פרייזר קייזר חברת בעל אילין׳

 עשרה אכלו הם וסודה. עראק של בקבוקים
 זיתים, קילו שני חמוצים, מלפפונים קילו
 חלב כדי שלושה מלוחה, גבינה קילו שני

 הם גם בשר, נתחי עם רוסי בורשט מלאים
ובתל בעצמו אותם שבישל אילין תרומת
 ידיו; במו הבורשט את חילק טבח בושת

300ו־ גולש מרק של גדולים סירים שני

להא יש לכך זכינו ״אם הזוג: למראה ביץ׳
 וטבנקין בן־גוריון וגם היום שיכוא מין

שלום!״ יעשו רנו ומר אילין מר !גם ישלימו
עמיקם שמח. להיות התחיל זה מרגע.
ולקצב בידיו המיקרופון את נטל גורנניץ׳
 היא הכפר מן / ברחה מורה ״הזדהה
 אותה השדים / מצאו ולא חיפשו / נעלמה
 מלווה כשהוא הגדול, הרונדו התחיל לקחו!״
במקרופון. ביניים קריאות
 בחתונה?!״ פעם אף הייתם לא זה, ״מה

הצוהל. בקהל ממבוש גער
אותו שיסע שיכור!״ להיות לא ״חתן,

בן־אמוץ. דן
 ממ־ הודיע בעתונות,״ לכתוב מבקש ״אני

 יש לדן אבל יפה לא אמנם ״אני בוש.
כסף!״

כשהוא ביבר שאול גם קפץ אותי,״ ״תראו

כפיים מוחאת עין־הוד ואצולת ־ כתפיים

וחנו האב
אשר זה גם היה הוא

 להיות היה יכול (משמאל) החתן ממבוש שאיצ׳ה למרות
 בחתונה, האב חפר היה הגיל, מבחינת חפר חיים של אביו

הבוקר. אור עד נמשכה אשר והחגיגה, הטקס את ואירגן זם

 ״עני, — שלו הערב חליפת את מותח
אציל!״ אבל

 לפתע צעק להתפורר!״ הולכת ״החתונה
 ״הם צרוד. בקול למיקרופון יוסקוביץ׳ גם

 אם יתפוס לא העסק הלילה! עוד יתגרשו
 ממני. שנגנב שלי הצלינדר, לי יוחזר לא
״לו.״ תתן לא היא לי יותן לא אם

 הפורנוגרפיים!״ הרקודים עם ״להפסיק
 גורביץ׳ את שליוה אילין אפרים גם התערב
 את לאכול ״ותלכו אקורדיון, על■ בנגינה

שלי!״ הבורשט
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כרכה שלחה המלכה

 שמיר משה כולם. את נישקו ולס *8.
 קראום. בגרטרוד באלט ברקוד התחרה

 בנימין עם בהשתכרות התחרה אלוני וניסים
סק אורלנד והמשורר פרידלנד הבמאי גלאי.

 אילין החתיכות. את בוחנות בעיניים רו
 סיפר הגדול וסורמללו הבורשט את חילק

 האיש — ממבוש ואיצ׳ה מצחיקות. מעשיות
 כשדחפו השנה מפסוקי אחד את שפסק
 הוד: עין של בנשף פורים בערב אותו
פרוטק תהיה כאן הצדק! ישתולל לא ״כאן

 אחד את כשראה נוסף פסוק פסק — ציה!״
 עצמותיו: מעל מלוח דג נתח מקלף האורחים

ממך!״ הנאה יש לדג ״בחיי,
 בעין־הוד, העובד הצעיר הדרוזי אחמד,
תשו ומשך בחייו הראשונה בפעם השתכר

ומי הבמה על השתרע הוא כללית. לב מת
 מדי צלחת. בתוך ראשו את הניח שהו
ורץ אמוק התקפת מקבל היה רגעים כמה

המסו של הגדולה לצהלתם האולם לרוחב
 במאוחר שהגיעו הירוקים והבצלים בים.

 ואכלו מהצד ישבו בקרית־חיים, הופעה אחרי
 החמיצה שלא רובינא מאילנה חוץ נקניקיות,

רקוד. של אחד רגע אף
 בעברית ממבוש את בירך מאנגליה תייר

 ומשה הבריטית המלכה בשם אוקספורדית
 אצבעות את כשהכניס התבלט שוב שמיר

 שהיה בכשרון בכוח, ושרק פיו לתוך ידיו
גברבר. מכל התפעלות מעורר
 היה הכללית במהומה אומלל הכי אבל

 ספרות מבחר מועד בעוד שהכין יוסקוביץ׳,
וממד הערוך השולחן מפסוקי פורנוגרפית

 הספרים עם הסתובב הערב כל הרמב״ם. רשי
 את להקריא מתאימה הזדמנות וחיפש בידו

 רצה לא למקרופון, לבסוף כשניגש פסוקיו.
 מונית ונהג זוהר אורי מלבד לשמוע, איש
 בטעות חשבו והצלמים למסיבה שנקלע אחד,

 הרף ללא אותו וצילמו הכלה אבי שהוא
 ירוק בצל לא ״זה החתן. ובחברת בחברתה

״תת לשכנע, יוסקוביץ׳ התאמץ ולאקמרוי!״
 כמה בחיים. להתנהג איך ותדעו הנה קרבו

 עזר לא כשזה נשואין.״ בהלכות פרקים
 והחל שלו המועט בקהל יוסקונניץ׳ הסתפק
 מסוימים מנהגים בגנות פסוקים להקריא

 מפסיק אני מהיום ״בחיי, סיכם: זוהר ואורי
החכמות!״ כל עם

 סוף בלי עד ככה להמשך היה יכול זה
 כי זכרו הרוח ואנשי הבוקר, התקרב לולא
ה גם ״תראו, לפניהם. המלאכה רבה עוד

 אחד אמר מתחתן,״ כשאיצ׳ה בוכים שמיים
ערכ שלא ״חבל השוטף. הגשם למראה מהם

 היה אפשר חודש, לפני החתונה את נו
הבצורת.״ את למנוע

 עתונאי
 נזמבוש
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 שישב איש־כסית חצקל תרומת נקניקיות
ש השעועית כל את ואכל מהצד בעצמו
 של מתרומתו המבורג חתיכות 200 במרק;
 אותם שהריץ קליפורניה, בעל נתן, אייבי

 ועוד מתל־אביב; בחצות מיוחדת במונית
 צלה שהביא, הסטיקים 300 מתוך כמאה

 הגדול. סולימאן הסטיק בלירה ומכר במקום,
★ ★ ★
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ק הכל א ך פ  למשל כך התכנית. לפי ד
 לעסוק שהתחיל לאיצ׳ה, להביא רצו /

קר לאפיית גדול תנור בקרמיקה, לאחרונה
ש כדי לקרמיקה? תנור דווקא למה מיקה.
 התורמים. שמות כל את לרשום מקום יהיה
 פייר־ תנור לקנות בקושי הספיק הכסף אבל
 ראשו את חגיגית למכור גם התכוננו סייד.

 פעם צייר ינקו מרסל צלחת. על החתן של
 צלחת. גבי על איצ׳ה של ראשו דמות את

 אבל לפיו. לתחוב כדי עגבניה אפילו הכינו
 צריך היה בעצמו איצ׳ה התבטל. הרעיון
 סרט שלו החגיגי הפראק גבי על לענוד
 אבל נוצצות. אבנים עשויה סיכה עם אדום
ה שהחלה לפני מיין עליז כבר היה הוא

 בלי אותו להביא הצליחו ובקושי מסיבה
לחגיגה. הסרט,

 יחד כשהופיעו היתה הערב של הסנסציה
 רב־סרן טבריה, יהדות נציג זרוע שלובי
 גורביץ׳. עמיקם התנ״ך ומנהל ביבר שאול
 זה. עם זה השניים דיברו לא וחצי שנה
יוסקו־ הכריז השלימו. החתונה לכבוד אבל

אפרים ידידיו בפי שכונה כפי הייזר=רירחר הר
פרייזר, קייזר מפעלי בעל אילין, 111 1^_ 11 #| 111

משקאות. גס תרם לחוגגים, מעשה־ידיו בורשט חילק טבח שבתלבושת
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—י 1?


